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Til Forsyningstilsynet. 

CTR har modtaget ovennævnte udkast i høring. CTR fik den 20. november 2020 fristudsættelse til onsdag 
den 25. november 2020. CTR har følgende bemærkninger til afgørelsesudkastet: 

Vi bemærker, at Forsyningstilsynet helt korrekt vurderer, at investering i en affaldshåndteringsvirksomhed, 
er en investering, som er varmesiden ligegyldig, og som derfor ikke bør indgå i forrentning af 
indskudskapital efter varmeforsyningsloven. Forsyningstilsynet skriver således at: 

”Forsyningstilsynet vurderer, at indskuddene af aktiver i forbindelse med AFAV må anses som at vedrøre 
affaldssiden og dermed ikke kan indgå som en del af indskudskapitalen efter varmeforsyningsloven. 
Forsyningstilsynet har herved lagt vægt på, at der er tale om en affaldshåndteringsvirksomhed og 
erhvervelse af affaldsaktiver. Investeringer i af-faldsaktiver anses efter Forsyningstilsynets vurdering som 
særomkostninger/investerin-ger til affaldssiden, hvorfor indskud hertil vil skulle fordeles med 100 pct. til 
affaldssiden, jf. notat om forenet produktion, pkt.111-115 (pkt. 82 i bilag 1), modsætningsvis. Med andre 
ord betragtes den varmeprismæssige indskudskapital i AFAV at udgøre 0 kr.” 

Vi kan kun støtte op om Forsyningstilsynets vurdering heri. 

Derimod kan vi ikke støtte op om Forsyningstilsynets vurdering af, hvor Vestforbrænding skal indplaceres 
på risikoprofilen. Forsyningstilsynet skriver sådan: 

”Disse kriterier taler for, at Vestforbrænding skal placeres i den øvre del af det beregnede WACC-interval. 

Det er på den baggrund Forsyningstilsynets skøn, at en rimelig forrentning af indskuds-kapitalen for 
Vestforbrænding i perioden 2009-2018 skal ligge i den høje ende af det beregnede WACC-interval, der 
anvendes som udgangspunkt for skønnet – især fordi virksomhedens risiko efter sagsoplysningen fremstår 
som betydelig i forhold til varme-forsyningsvirksomhederne generelt, der dog i forvejen har en lav risiko. 
Forsyningstilsy-net finder omvendt ikke, at den skønsmæssige afvejning af kriterierne kan understøtte, at 
kun en forrentning på eller over den højest beregnede grænse er rimelig, da der er en betydelig andel af 
distributionsaktivitet til slutkunder (og til priser under gennemsnittet for branchen), samt med en 
prioriteret stilling på markedet for varmeproduktion.” 

Hertil må vi bemærke: 

Bilag 3
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Vestforbrændings varme fra pligtaffald er prioriteret foran anden varme. Det er det både af hensyn til at 
afhælpe et miljøproblem, men for varmeaftagerne især, fordi der ikke er anden varme, der prismæssigt 
kan konkurrere med affaldsvarme, som modsat alle andre varmeproducenter, får penge for deres 
brændsel. Det eneste tidspunkt man kan sige, at affaldsvirksomhederne er i konkurrence i 
hovedstadsområdet, er om sommeren, hvor de er eneleverandører. Dvs. at i juni, juli og august har CTR og 
VEKS ikke plads til anden varme end affaldsvarme, og Vestforbrænding må derfor konkurrere med hhv. 
ARGO og ARC. Det gør de på den måde, at de tre affaldsselskaber fortæller Varmelast, hvem der skal 
prioriteres foran hvem. Baggrunden for denne løsning er for at undgå, at pligtaffaldet skal køre rundt 
mellem affaldsselskaberne. Dertil kommer, at varmeleverandørerne alene konkurrerer i Varmelast på den 
variable del af deres omkostninger. Igen som følge af, at affaldsselskaberne får penge for deres brændsel, 
kan de pånær de tre sommermåneder afsætte al den varme, de ønsker at producere, da de helt naturligt 
på de variable omkostninger, er billigere, end anden varme. Affaldsselskaberne er endelig for så vidt angår 
deres faste investeringer sikret gennem langvarige aftaler med deres varmeaftagere. Dette er upåvirket af, 
om slutkunderne har tilslutningspligt eller ej.  
 
Det er derfor ikke korrekt, at Vestforbrænding skulle have en højere risiko, en den generelle 
fjernvarmebranche – tværtimod. 
  
Derudover noterer vi os, at afgørelsen ikke forholder sig til, at Vestforbrænding afsætter varme til 3 
aftagere – VEKS, CTR og Vestforbrædnings eget net. Vi lægger til grund, at den forrentning, der kan 
tilskrives produktionsanlægget, skal fordeles blandt de tre aftagere – f.eks på baggrund af den andel af 
varme, de hver især har modtaget. Det er navnlig væsentligt, da den ene aftager jo er en del af 
Vestforbrændings egen virksomhed. Vestforbrænding har derfor et incitament til at lade denne aftager 
bære en mindre del af byrden, men dette vil ikke være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 
regler. Vi noterer os også, at afgørelsen lægger op til, at forrentningen må opkræves med maksimalt 10 
procent af omkostningerne i priseftervisningen for året 2015. I den sammenhæng, må det være 10% af de 
omkostninger, som Vestforbrændings priseftervisninger for hhv. VEKS, CTR og eget varmedistributionsnet 
viser. 
 
Vi står naturligvis gerne til rådighed, for spørgsmål mv., hvis der er behov herfor. 
 
Venlig hilsen 
 
Kamma Eilschou Holm 
  

CTR 
Kamma Eilschou Holm 
Adm. Direktør 
Stæhr Johansens Vej 38 
DK-2000 Frederiksberg 
Phone: +45 22513476 
E-mail: khj@ctr.dk 
www.ctr.dk 
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Emne: Udkast til afgørelse om forrentning af indskudskapital for årene 2009-2018 for I/S Vestforbrænding - frist d. 
23 november 2020 
 

J.nr. 18/03545
Til: 
CTR I/S 
VEKS I/S 

Hermed fremsendes Forsyningstilsynets udkast til afgørelse vedrørende forrentning af indskudskapital for I/S 
Vestforbrænding (herefter Vestforbrænding), da det er vores vurdering, at I er parter i sagen. Vi beder jer indsende 
bemærkninger til udkastet senest d. 23. november 2020. Vi vil også gerne have besked, hvis I ikke har kommentarer 
til udkastet. 
 
Udkastet blev sendt i høring hos Vestforbrænding d. 26. oktober 2020. Vestforbrænding fik i den forbindelse frist til 
d. 2. november 2020 til at meddele, hvorvidt udkastet efter Vestforbrændings vurdering indeholder oplysninger, der 
skal undtages fra partshøringen. Det er vores umiddelbare vurdering, at udkastet ikke indeholder oplysninger, der er 
undtaget fra partshøringen. Vestforbrænding havde ikke bemærkninger hertil. 
 
Eventuelle spørgsmål til udkastet til afgørelse eller til sagen i øvrigt, kan rettes til Troels Refsgaard Holm (5171 0030 
/ trb@forsyningstilsynet.dk) eller Peter Fejerskov-Quist (4171 5380  / pfqu@forsyningstilsynet.dk). 
 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Troels Refsgaard Holm 
Specialkonsulent / Special advisor 
+45 5171 0030 / trb@forsyningstilsynet.dk  
 
––––––– 
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FORSYNINGSTILSYNET 
Torvegade 10 / DK-3300 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   
 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 


